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H I R D E T É S

BETAKARÍTÁS SZEMPONTJÁBÓL KEDVEZŐ VOLT AZ ŐSZ IDŐJÁRÁS

Fagy után indián nyár

Múlt héten még itt-ott hava-
zott, most meg napközben 
akár rövidujjúban is lehet 
sétálni. A hirtelen hőmér-
séklet-változás egyetlen élő 
szervezetnek, így a növé-
nyeknek sem tesz jót, a hosz-
szúra nyúlt indián nyárról 
pedig vegyesen nyilatkoz-
nak a szakértők: betakarítás 
szempontjából szép idő volt, 
a néhol kivirágzott gyü-
mölcsfák azonban kevesebb 
termést jeleznek jövőre.

 » SZÁSZ CS. EMESE

M íg november elsején 
még sok helyen fagy 
volt (múlt héten több 

helyen havazott is), hétfőn visz-
szatért térségünkbe az indián 
nyár, még a reggeleink sem 
olyan hűvösek, és előrelátható-
an a hónap közepéig a megszo-
kottnál sokkal melegebb időre 
számíthatunk. Az időjárás-je-
lentések szerint az átlagos nap-
pali csúcshőmérsékletek 15 és 19 
Celsius-fok között alakulnak, és 
az éjszakai minimumok is 5 és 9 
fok között lesznek.

Furcsa lombhullatás
Hogy milyen hatással van a 
szokatlan időjárás a növényzet-
re, azt szakértőktől igyekeztünk 
megtudni. Bálint János kertész-
mérnök, növényorvos lapcsalá-
dunk megkeresésére kifejtette, 
hogy a párnapos fagy, majd 
felmelegedés nem volt nagy ha-
tással a növényekre, mert ezek-
nek a biológiai folyamatoknak 
több nap kellene, hogy hatásu-

kat érezni lehessen, az indián 
nyár és a hosszú csapadéksze-
gény időszak azonban befolyá-
solta főként a gyümölcsfákat. 
„Az ősz és a vénasszonyok nya-
ra eléggé kinyúlt, ezért azok a 
fák, amelyek a nyár második 
felében lévő szárazság miatt 
jelentősen elveszítették lombo-
zatukat, utána szeptember ele-
jén kaptak egy kis nedvességet, 
ezt pedig úgy vették, hogy egy 
lombhullatás és egy nyugalmi 
állapot után újra minden rend-
ben van: van víz és meleg, és 
újra kivirágozhatnak” – mond-
ta a növényorvos, aki szerint ez 
a jelenség foltokban tapasztal-
ható itt-ott, főként a csonthéja-

sok, a meggy, a kajszi esetében 
fordulhatott elő, és ilyenkor 
sem teljes kivirágzásról, inkább 
ágak virágba borulásáról be-
szélhetünk. 

Miért baj az őszi virágzás? 
Őszi virágzás esetén egyrészt 
a növények felhasználják tar-
talék tápanyagukat, plusz az 
őszi virágok miatt a fa kevésbé 
tud felkészülni a télre, nagyobb 
valószínűséggel lesz fagykár, 
s amelyek ősszel kivirágoztak, 
tavasszal nem fognak ismét vi-
rágot hajtani, ami terméscsök-
kenéshez vezet. Bálint János 
szerint a fákra nézve a hőmér-

sékletnél nagyobb gond a kevés 
csapadék, vagyis az, hogy július 
elejétől szeptember közepéig 
minimális eső volt, és ha volt, az 
is hirtelen jött, nem volt egysé-
ges az eloszlása, a szárazság pe-
dig rányomta bélyegét a fákra. 
A növényorvos szerint idén ősz-
szel például a szokásosnál jóval 
korábban megindult a lomb-
hullás. „Nem is tipikus lomb-
hullás volt, hogy elszíneződik 
a falevél, majd lehull, hanem 
már a nyár végén száradtak el és 
hulltak le a levelek a szárazság 
miatt” – mutatott rá a kertész-
mérnök.

Betakarítás szempontjából 
jó a hosszúra nyúlt ősz
Nyárádi Imre István agrármér-
nök szerint az utóbbi időszak-
ban tapasztalható időjárás a 
mezőgazdaság szempontjából 
részben jó, részben viszont rossz. 
„Egyrészt egy élő szervezet sem 
szereti a hirtelen klimatikus vál-
tozásokat, így a növények sem. 
Másrészt összességében nézve 
az idei ősz a szántóföldi növény-
termesztés szempontjából nem 
mondható rossznak. Igaz, hogy 
picit csapadékszegényebb idő-
szakunk volt, de jó hőmérsékle-
tek voltak, így a betakarításokat 
el lehetett végezni, a talajt pedig 
elő lehetett készíteni a vetések 
számára. A vetések elég jól meg 
tudtak erősödni, szép vegetációs 
állapotban kerülnek be a téli idő-
szakba” – mondta az agrármér-
nök. Nyárádi szerint a mostani 
őszi időjárásnál voltak sokkal 
rosszabb viszonyok is, emlékszik 
olyan esztendőre, amikor már 
november elején annyira lefa-
gyott a terület, hogy semmilyen 
őszi műveletet nem lehetett ren-
desen elvégezni.

Nem rossz az idei ősz: a betakarításokat el lehetett végezni, a talajt elő lehetett készíteni a vetéshez

 » RÖVIDEN

A „túlbuzgó” magyar határőrök zavarják a román kamionosokat
A román–magyar határátkelők lezárásával fenyegetőznek a 
romániai fuvarozók. Mint Dorin Pop, az Európa fuvarozói mun-
káltató szövetség (APTE) 2002 Arad alelnöke tegnap a Mediafax 
hírügynökségnek elmondta, vannak határátkelők, ahol a sor 
eléri a 25 kilométert is, s sofőrjeik akár tíz órát is vesztegelnek 
a határon, amikor kifelé tartanak Romániából, „mivel a magyar 
határrendészek túlbuzgók, és nagyon részletesen átvizsgálnak 
minden nyergesvontatót, amely belép Magyarország területére”. 
„Meg akarnak győződni, hogy a sofőrök kifizették az útdíjat, 
hogy az áru megfelel a kísérő papírokban leírtaknak, hogy nem 
visznek be migránsokat” – részletezte az illetékes, aki szerint 
ezzel szemben a román oldalon gyorsan működnek a dolgok. 
Elmondása szerint a helyzet fájdalmas része, hogy a sofőrök 24 
órás késéssel érnek célba, így több száz eurós büntetést kell fi-
zetniük. „Mi nem az ellenőrzést ellenezzük, hanem a késéseket, 
mert ha hatékonyan dolgoznának, nem jutnánk ilyen helyzetbe. 
Mi összezárjuk a sorainkat, és az elkövetkező napokban tiltako-
zó megmozdulásokat fogunk tartani, lezárjuk a határátkelőket 
Magyarország irányában, az áruszállító részen, nem ott, ahol 
az autók és a buszok közlekednek. Amikor lezárjuk a határát-
kelőket, a Magyarországról érkező kamionok sem tudnak majd 
belépni Romániába” – szögezte le Pop. Hozzátette: a magyar fél 
megkeresésükre azt közölte, hogy „a törvény előírásai szerint 
járnak el”. A Román Határrendészet applikációja szerint külön-
ben a tegnap délután a kamionosoknak Nagylaknál 120 percet, 
Gyulavarsándnál 210 percet, Borsnál 300 percet, Peténél pedig 
160 percet kellett várakozniuk.

Nagybányán fejleszt a legnagyobb olasz bútorgyár
Részben Donald Trump amerikai elnök által meglebegtetett 
büntetővámnak „köszönhetően” bővülhet a Natuzzi csoport 
nagybányai Italsofa üzemének tevékenysége – a legnagyobb 
olasz bútorgyártó úgy döntött ugyanis, hogy Vietnámba és 
Romániába költözteti át a jelenleg Kínában zajló tevékenységet. 
Ezzel párhuzamosan – a Profit.ro gazdasági portál értesülései 
szerint – a Natuzzi elkezdte Nagybányára költöztetni olaszor-
szági tevékenységének egy részét is, igaz, közben a máramarosi 
termelés egy részét Fehéroroszországba helyezik át, mivel a 
bányai gyár máris maximális kapacitáson dolgozik, ráadásul az 
exszovjet államban alacsonyabbak a bérek, mint Romániában. 
Pasquale Natuzzi, a csoport vezérigazgatója rámutatott, a kínai 
termelés egy részének átköltöztetéséhez bővítésre van szükség 
a nagybányai üzemben. „93 000 négyzetméteres gyár, de tele 
van, maximális kapacitáson dolgozik” – mondta Natuzzi. Elis-
merte egyúttal, hogy az Amerikai Egyesület Államoknak szánt 
bútorok gyártásának Kínából Nagybányára történő költöztetése 
extraköltségeket generál a gyárnak, így minden valószínűség 
szerint csak ideiglenes megoldásként alkalmazzák addig, amed-
dig megnyitják mexikói üzemüket. Mint fogalmazott, Mexikó 
lesz a megoldás az amerikai piac számára, ahogy a romániai az 
európai piacnak.

 » Bálint János 
szerint a fákra néz-
ve a hőmérsékletnél 
nagyobb gond a kevés 
csapadék, vagyis az, 
hogy július elejétől 
szeptember közepéig 
minimális eső volt.
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